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LIITE 1 Toimenpiteet hallintokunnittain ja yhtiöittäin

I ATK-KESKUS
1. Päivitetään laaditut atk-ohjeet ja tiedotetaan niistä laaja-alaisesti kaupungin hallintokunnille

II KOULUTUSPALVELUKESKUS
1. Kootaan yläkoulujen yhteisprojektina energian järkevästä käytöstä sekä ilmastonmuutok-

sesta kertova näyttely
2. Selvitetään atk-laitteiden sammutuskäytännöt kouluissa
3. Valmistellaan alakouluille oppimateriaali energiasta ja sen järkevästä käytöstä sekä vie-

dään materiaali osaksi kolmannen luokan opetusta

III KOULUTUSPALVELUKESKUS, VARHAISKASVATUS
1. Laaditaan päiväkodeille energiansäästökansio
2. Järjestetään päiväkodin työntekijöille koulutustilaisuus tilojen energiatehokkaasta käytöstä

sekä päiväkodin energiansäästökansion hyödyntämisestä
3. Toteutetaan mielipidekysely päiväkodin energiansäästäjän kansion käyttökokemuksista ja

kansion kehitysideoista
4. Viedään valtakunnallinen energiansäästöviikko laajemmin osaksi päiväkotien toimintaa
5. Kannustetaan päiväkoteja Vihreälippu-toimintaan

IV  KULTTUURIPALVELUKESKUS
1. Kannustetaan ja opastetaan kulttuuripuolen työntekijöitä energian tehokkaaseen käyttöön

toimitiloissa

V KUOPION SEUDUN HANKINTATOIMI
1. Liitetään julkisten hankintojen ympäristöohjeet osaksi kaupungin hankintaohjeistusta
2. Hankitaan ja järjestetään koulutusta hankinnoista vastaavalle henkilöstölle ympäristöasian-

tuntemuksen kehittämiseksi ja ohjeiden soveltamisesta käytännössä
3. Vähennetään oman tavaranhankintaliikenteen tarvetta
4. Kehitetään seudullista kuljetusjärjestelmää sekä edistetään kokonaisvaltaisesti energiate-

hokkuuden huomioonottamista kuljetuspalveluita  tarjoavien toimijoiden keskuudessa

VI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
1. Kartoitetaan mahdollisuudet energian järkevään käyttöön hoitotyön osalta sekä toteutetaan

varteenotettavimmat toimenpiteet
2. Järjestetään sosiaali- ja terveystoimen eri toimipisteissä tietoiskuja energian tehokkaaseen

käyttöön liittyen.

VII TEKNISEN VIRASTON KAAVOITUSOSASTO
1. Kehitetään ja laajennetaan asuinalueita sormimallin mukaisesti mahdollistaen hyvät joukko-

liikenne yhteydet. Kaavoituksessa otetaan huomioon kaukolämpöverkon tarjoamat mahdol-
lisuudet ja kehittämistarpeet.

2. Huomioidaan pienilmaston vaikutukset rakennusten energiatehokkuuteen yleis- ja asema-
kaavoja laadittaessa.
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VIII TEKNISEN VIRASTON KUNNALLISTEKNINEN OSASTO
1. Parannetaan liikenteen sujuvuutta liikennesuunnittelun keinoin
2. Parannetaan keskustan pysäköintipaikkojen opastusta
3. Suunnitellaan ja rakennetaan kevyenliikenteenväylät ja ulkoilureitit olemassa olevan katu-

valoverkoston läheisyyteen
4. Korvataan työkoneet vähäpäästöisimmillä ja energiatehokkaammilla koneilla
5. Jatketaan sekä katuvalojen lamppujen vaihtamista energiatehokkaampiin että katuvalojen

käytön kesänaikaista säännöstelyä
6. Hyödynnetään ylijäämämassat kunnallistekniikan rakentamisessa

IX RAKENNUSVALVONTA
1. Ohjataan ja opastetaan rakentajia energiatehokkaaseen rakentamiseen

X TILAKESKUS
1. Laaditaan periaatteet ja ohjeet energiatehokkuuden huomioimisesta kaupungin uudis- ja

korjausrakentamisessa
2. Täydennetään jäähallin valaistustekniikkaa
3. Suoritetaan energiakatselmus 80 %:ssa tilakeskuksen omistamista kiinteistöistä
4. Toteutetaan energiakatselmuksissa todetut tarkoituksenmukaisimmat energiatehokkuutta

parantavat toimenpiteet
5. Laaditaan energiatodistukset tilakeskuksen hallinnoimille rakennuksille
6. Tehdään rakennuksiin tarpeen vaatiessa käyttöönotto- ja seurantakatselmuksia. Sisällyte-

tään toisen vuoden takuutarkastuksiin energiankulutuksen seuranta.
7. Osallistutaan energiatehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen sekä kansallista kulutusseuran-

taa tukevien tietojärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa edistäviin kehityshankkeisiin
8. Päivitetään RES – huoltokirjaohjelmaa
9. Järjestetään kiinteistöissä lämmön mittauskierros
10. Liitetään tuotantokeittiöt kulutusseurannan piiriin omina kokonaisuuksina
11. Koulutetaan laitoshuoltajat energian tehokkaaseen käyttöön
12. Järjestetään laitoshuoltajille räätälöity viestintäkampanja
13. Järjestetään koulutusta teknisenkäsityön opettajille ja kaupungin organisaatiossa vastaavaa

toimintaa harjoittaville työpajoille/verstaille
14. Selvitetään uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet öljylämmityskiinteistöissä

XI VAPAA-AJANKESKUS
1. Kontrolloidaan latuvalaistusta
2. Optimoidaan liikuntapaikkojen valaistusta
3. Optimoidaan jääkiekon harjoituskausien pituus jäähallien kesken
4. Seurataan led-tekniikan soveltuvuutta liikuntapaikkojen valonlähteeksi
5. Otetaan kokeiluhankkeena käyttöön tunnistimella toimivat urheilukenttävalaisimet ja kartoi-

tetaan tunnistimella toimivien valojen laajempia käyttömahdollisuuksia Kuopion ulkoliikun-
tapaikoilla

XII KUOPION ATERIA
1. Laajennetaan pesuaineiden annostelukäytäntö kaikkiin keittiöihin
2. Optimoidaan ruokakuljetusten reitit
3. Otetaan mikrokuituliinat käyttöön ruokasalien ja keittiöiden siivouksessa
4. Koulutetaan keittiöhenkilökunta energian tehokkaaseen käyttöön
5. Järjestetään keittiöhenkilökunnalle räätälöity viestintäkampanja
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XIII KUOPION VESI
1. Lisätään toimistotilojen tuloilmakoneisiin lämmön talteenotto
2. Vaihdetaan Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon nykyiset lamput energiatehokkaampiin

lamppuihin
3. Säädetään toimistotilojen tuloilmakoneen käyntiaikoja
4. Selvitetään prosessiputkistojen eristämisen mahdollisuudet Kuopion Veden laitoksissa
5. Järjestetään työnjohtajille sekä laitoksen käyttöpäivystäjille koulutusta energian tehokkaas-

ta käytöstä
6. Selvitetään lämpöjärjestelmän tehokas toiminta ja öljylämmityksellä tuotetun lisälämmön

korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä
7. Hyödynnetään mädättämölietteen lämpöenergia

XIV KUOPION MATKAILUPALVELU OY
1. Painotetaan energiatehokkuutta uusien mökkien rakentamisessa
2. Liitetään Rauhalahden alue kaukolämmön piiriin
3. Painotetaan laite- ja materiaalihankinnoissa energiatehokkuutta

XV KUOPION OPISKELIJA-ASUNNOT OY
1. Rakennetaan kokeiluhankkeena nollaenergiakerrostalo ja kartoitetaan nollaenergiaraken-

tamisen mahdollisuuksia Kuopiossa
2. Säilytetään rakennusten alhainen energiankulutustaso

XVI NIIRALAN KULMA OY
1. Säilytetään rakennusten alhainen energiankulutustaso
2. Otetaan käyttöön koko rakennuskannan kattava sähköinen huoltokirja
3. Otetaan käyttöön uusi kulutusseurantaohjelma
4. Painotetaan laite- ja materiaalihankinnoissa energiatehokkuutta
5. Selvitetään energiatehokkuuslamppujen soveltuvuutta
6. Otetaan kokeiluhankkeena käyttöön tulevia sääolosuhteita ennakoiva lämmityksensäätöjär-

jestelmä

XVII HALLINTOKUNTIEN YHTEISHANKKEET
1. Vähennetään henkilöautoliikennettä suunnittelulla sekä edistämällä joukkoliikennettä ja ke-

vyttä liikennettä
2. Selvitetään henkilöstön kiinnostus hankkia polkupyöriä käytettäväksi työajalla tehtäviin mat-

koihin, sekä hankitaan pyöriä kiinnostuksen mukaan
3. Järjestetään taloudellisen ajotavan koulutusta
4. Kaupungin henkilökunta toimii esimerkkinä liikennesuoritteiden vähentämisessä
5. Selvitetään energiansäästömahdollisuudet muun kuin rakennusten energiankäytön osalta
6. Selvitetään pöytätulostimien todellinen lukumäärä ja järkeistetään niiden käyttöä
7. Kannustetaan työntekijöitä oman työpisteen energiankäytön hallintaan
8. Vähennetään paperinkulutusta kaupungin toiminnassa
9. Huomioidaan toiminnassa ajankohtaiset energiankulutusasiat


